Oppdatert: 30.01-2018

RENNINNBYDELSE
FIS - Rulleskirenn på Andørja Onsdag 04.07.2018

Konkurransene avholdes på Engenes på Andørja.
I samarbeid med Norges Skiforbund og Troms Skikrets har Andørja Sportsklubb gleden av å
invitere til rulleskifest på Andørja onsdag 4 juli. Vi arrangerer også Fredag, Lørdag og Søndag..

Arrangør

RENNPROGRAM
Onsdag
04.Juli

Kl. 15.00 – 18.00

Sekretariatet åpent på Engenes

Engenes

Kl. 18.00

Start G/J 13-16 – Enkeltstart

Engenes

Kl. 18.30

Start G17 – Senior herrer 1 Fellesstart

Engenes

Kl. 18.32

Start J17 – Senior damer 1 Fellesstart

Engenes

Premieseremonier
Ca. 20.00

Torsdag
05-8.Juli

Alle

Klåpheia

Se – www.letour.no

Program med starttidspunkt (13-16) oppdateres og legges ut på vår hjemmeside når påmeldingsfristen er
ute.
Rulleskirennet er i klassisk stil. Løypa går mellom Engenes – Klåpheia. De som går lenger en 7,5 km vender
på Mariegata i Straumen og returnerer til Engenes.
Løypelengder:
G/J – 13-16: ca 7 km
G/J – 17-18: ca 15 km
M/K – 19/20 og Veteran – 22,5 km
M 21/K 21 - : ca 30 km

Arrangør

(Engenes – Klåpheia)
(1 runde pluss Klåpheia)
(2 runder pluss Klåpheia)
(3 runder pluss Klåpheia)

Rennledere:
Rennleder
Rennleder ass

Navn
Rune Tøllefsen
Rune Norman

Teknisk delegert (TD):
TD

Navn

Langrenn, TD
TD Ass

Sylvi Ofstad
Fred Arne Jacobsen

PÅMELDING
All påmelding gjøres online via www.letour.no. Det benyttes online betaling. Det betyr at en påmeldning
og betaling gjøres i samme operasjon.

Startkontingent:
Barn: kr 100,-. Jr: kr 115,-. Senior kr 130-. Dobbel pris ved etterpåmelding.
Påmeldingsfrist Søndag 1.juli 2018.
(Rennet har FIS status for klassen M/K 17,18,19-20 og H21, man må ha FIS lisens for å delta her.)
Etter påmeldingsfristens utløp vil påmeldingslistene bli lagt ut på www.letour.no og www.eqtiming.no
for kontroll. Korrigeringer må snarest meldes oss på e-post bjarte@eqtiming.no

Tidtaking:
Emit tidtakersystem med brikkeløsning vil bli benyttet til tidtaking for langrennsøvelsene. I tillegg
benyttes startgrind og fotocelle for enkeltstartene. Det forutsettes at deltakerne har egen brikke.
Løpere f.o.m. 13 år må bringe med sin personlige brikke og oppgi brikkenummer ved påmelding.
Brikkeleie: (Skiforbundets satser)
 kr. 100,- pr. renndag for junior og senior
 kr. 50,- pr. renndag for 13-16 år.
Ikke innleverte brikker faktureres med kroner 600.

Skilisens:
Løpere uten gyldig skilisens (sesonglisens) må løse engangslisens for hver start. Engangslisens koster kr.
50,- for løpere under 25 år, og kr. 130,- for løpere over 25 år.
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Presisering av hjultype
Som det står i rennets reglement så er det hjultype tilsvarende «2» er hjul eller tregere som er tillatt
brukt. Arrangør vil ha kyndig personell tilstede ved start for å kontrollere hjul.
Skulle det være slik at noen ønsker å gå på hjul som arrangørens representanter ikke har kjennskap til så
er arrangøren i sin fulle rett til å beslutte at vedkomne skal bruke låneski.
NB: Vi har 60 låneski med NNN bindinger fra SKIGO som skal benyttes på fellesstarten på H/K21 og H/K
19/20 låneski med salomon bindinger. (Dette kan bli utvidet til flere klasser). NB Utlånte ski skal være i
startområdet til starten går og ikke skrues på av andre enn arrangøren.

Rennreglement
 Det er påbudt med hjem
 Det oppfordres til å bruke briller
 Løypa er åpen for alminnelig trafikk og det er vanlige trafikkregler som gjelder. Det er ikke gul
midtstripe, men kryssing av en «tenkt» midtlinje kan medføre gult kort. (Blir rapportert).
 Alle som deltar i konkurransen må ha skilisens og FIS lisens i klassene 17-21 år.
 Alle deltakere er pliktig til å være behjelpelig ved uhell/ulykker
 Hjultypen som er tillatt skal tilsvare det som betegnes som «2»èr hjul. Arrangør vil ha kontroll av
hjul både før start og etter målgang. Bruk av ikke godkjente hjul fører til diskvalifikasjon.
 Det er forbudt å kaste fra seg søppel langs løypa
 Følg instrukser gitt av arrangør, herunder vakter eller politi.
Service/langing
Det vil være mulig for team/støtteapparat å serve utøverne under løpet. MEN det er viktig at instruksene
under følges for at løpet skal kunne arrangeres på en forsvarlig og sikkerhetsmessig måte.
Det er 1 drikkestasjon underveis – På Mariegata. Alle går forbi denne.








Biler og sykler er ikke i tillatt i løypa.
Langing må foregå fra stasjonære poster. Mellom Engenes og Mariegata tillattes bare 1 servicepost
ved skolen, i tillegg til ved start og ved vending på toppen av Mariegata. Sonene er merket av
arrangør.
Fra Mariegata – Klåpheia tillattes langing og service til fots, på venstre side av veien. Klåpheia har
vi stengt for all bil trafikk slik at man passere fritt på venstre side. Utøverne holder til høyre.
Ved behov for service så må utøver slippe seg gjennom feltet for å motta denne, og det må skje
på høyre side av veien.
Det oppfordres til å vise aktsomhet i alle løpets faser og at sikkerheten ivaretas på en best mulig
måte.
Alle utøverne må ta seg til fots ned Klåpheia etter målgang, alternativt vente på transport som går
etter at løpet er ferdig.
Arrangør ber om disse enkle punktene overholdes. Ved overtredelse så kan dette medføre
diskvalifikasjon.
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RENNKONTOR
Rennkontor er på Engenes. På rennkontoret får du startnummer, start- og resultatlister og annen
informasjon.
Åpningstidene til renn-kontoret: 1500 – rennslutt.
Rennkontor langrenn kan også kontaktes på telefon 414 41 752 utenom åpningstidene.

Startnummer:
Startnummer blir delt ut enkeltvis.

STARTLISTER/RESULTATLISTER
Startlister blir lagt ut på vår nettside www.letour.no umiddelbart etter trekning. Dette gjelder
enkeltstarten. I fellesstarten får utøver tildelt nummer og starttid ved påmelding.

Offisielle resultatlister:
Resultatlister legges ut på to nettsteder:
www.letour.no
www.eqtiming.no.

Jury:
Klager må leveres til sekretariatet skriftlig på eget skjema.
Jury er TD, TD Ass og rennleder.
Vi legger også opp til Online-resultatservice. Linker finnes på vår nettside.

PARKERING
Det ca 400 parkeringsplasser ved start. Gratis parkering.
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GARDEROBER / DUSJ
Andørja Montessoriskole – 3 km fra start.

PREMIEUTDELING
100% premiering tom 16 år.
1/3 premiering fra 17 år, maks 6 premier pr klasse.
Premieutdeling gjennomføres på toppen av Klåpheia etter målgang alle klasser.

INNKVARTERING
Se www.letour.no

KAFÉ
Det vil være salg av mat og drikke på Engenes. Det er mulighet til å betale både med kortterminal og
kontanter.
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ANDRE OPPLYSNINGER
Dopingkontroll:
Kontrollene kan bli gjennomført iht NIF’s og Antidoping Norge sine regler.

Kontaktpersoner:
Vår internettadresse er: www.letour.no
FUNKSJON
Hovedkomite-leder
Rennleder
Sikkerhet og trafikk
Rennsekretær/kontor
Logistikk og løyper
Start og målansvarlig
Tidtakeransvarlig
TD
TD, Ass

NAVN
Eidar Tøllefsen
Rune Tøllefsen
Kristian Tollefsen
Elisabeth Bertheussen
Espen Skjellhaug
Rune Normann

TELEFON
95169769
91141316
41559456
41441752
95938737
95810031

Sylvi Pettersen Ofstad
Fred Arne Jacobsen

91396012

E-MAIL
eidar@hlk.no
rune@toco.as
kristian.tollefsen@vegvesen.no
elisabeth@toco.as
espen@arvesen.com
normannrune@msn.com
bjarte@eqtiming.no
(Ikke bekreftet)
(Ikke bekreftet)

Andørja Sportsklubb ønsker alle hjertelig velkommen til det første rulleskirennet på Andørja
Vi håper dere vil få en flott og minnerik opplevelse
Engenes Januar 2018

Rune Tøllefsen
Rennleder

Arrangør

Eidar Tøllefsen
Hovedkomiteleder

Birgitte Gustavsen
For Troms Skikrets

